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__________________________________________________________
OBJAVLJENI MEDIA RAZPISI
Konec septembra / začetek oktobra so bili objavljeni naslednji MEDIA razpisi:

PODPORA AVDIOVIZUALNIM FESTIVALOM - EACEA 29/2012
Roka prijav:
16. november 2012
(za festivale, ki potekajo med 1. majem in 31. oktobrom 2013)
30. april 2013
(za festivale, ki potekajo med 1. novembrom 2013 in 30. aprilom 2014)
Več informacij in razpisna dokumentacija:
Spletna stran Programa MEDIA: Festivals // Funding >>
Predstavitev razpisa v slovenščini na spletni strani MEDIA Deska Slovenija: Promocija/Festivali
// Podpora avdiovizualnim festivalom >>.

PODPORA SELEKTIVNI DISTRIBUCIJI - EACEA 21/2012
Roki prijav:
30. november 2012
1. april 2013
1. julij 2013
Več informacij in razpisna dokumentacija:
Spletna stran Programa MEDIA: Distribution // Selective support >>
Predstavitev razpisa v slovenščini na spletni strani MEDIA Deska Slovenija:
Distribucija // Podpora selektivni distribuciji >>
POZOR: obvezna je spletna prijava!

PODPORA ZA TELEVZIJSKO ODDAJANJE - EACEA 33/2012*
Roka prijav:
10. december 2012
3. junij 2013
Več informacij in razpisna dokumentacija:
Spletna stran Programa MEDIA: Producer's Support // Television production >>
Predstavitev razpisa v slovenščini na spletni strani MEDIA Deska Slovenija:
Razvoj projektov // Podpora TV oddajanju>>.

RAZVOJ SAMOSTOJNIH PROJEKTOV - EACEA 31/2012*
RAZVOJ SKUPIN PROJEKTOV (1. in 2. stopnja) - EACEA 31/2012*
RAZVOJ INTERAKTIVNIH PROJEKTOV - EACEA 32/2012*
Roka prijav:
23. november 2012
12. april 2013
Več informacij in razpisna dokumentacija:
Spletna stran Programa MEDIA: Producer's Support // Project development >>
Predstavitev obeh razpisov v slovenščini na spletnih straneh MEDIA Deska Slovenija (Razvoj
projektov // Podpora za razvoj samostojnih projektov>> / Podpora za razvoj skupin
projektov>> / Podpora za razvoj interaktivnih projektov (kmalu))
*P O M E M B N O*
NOVA FINANČNA UREDBA IN PRAVILA, KI IZ NJE IZHAJAJO
Glede na dejstvo, da bo od 1. januarja 2013 na ravni Evropske unije veljavna nova finančna
uredba, skladno z njo je treba upoštevati spremembe, ki so navedene na prvi strani Smernic
za prijavo in povzete v spodnji MEDIA Desk novici:
Več informacij>>

MEDIA Desk Slovenija svetuje:
Če razmišljate o prijavi projekta na zgoraj navedene razpise, se v sodelovanju z MEDIA
Deskom priprave prijave lotite pravočasno –za kakovostno preučitev razpisne dokumentacije
in pripravo projekta je pogosto potrebnih več tednov!

__________________________________________________________
POGLED NAZAJ: SEPTEMBRSKI MEDIA DESK DOGODKI
Uspešna izvedba strokovnega programa Festivala slovenskega filma
Letošnji Festival slovenskega filma je v organizaciji MEDIA Deska Slovenija, Slovenskega
filmskega centra in Zavoda AIPA domačim filmarjem med 28. in 30. septembrom 2012 ponudil
pester strokovno-izobraževalni program s priznanimi gosti. Strokovno dogajanje je, sodeč po
obisku in odzivih udeležencev, dobro zapolnilo pomembno t.i.m. industry dimenzijo festivala
in tako dosegel svoj namen.
Povzetek dogodkov, predstavljena gradiva in odzivi udeležencev >>
Vljudno naprošamo vse, ki še niso izpolnili vprašalnik, da z nami prijazno delijo svoje vtise
glede strokovnih dogodkov na FSF in s tem pripomorejo h kakovostni pripravi prihodnjih
dogodkov (vprašalnik v prilogi) – HVALA vnaprej!

DOKU pogovori na Reviji slovenskega dokumentarnega filma
V sodelovanju s prvo Revijo slovenskega dokumentarnega filma, ki je med 20. in 23.
septembrom potekala v Evropski prestolnici kulture - Mariboru, je MEDIA Desk Slovenija 22.
septembra 2012 organiziral DOKU pogovore na temo produkcij in koprodukcij dokumentarnih
filmov v Sloveniji in tujini z domačimi in tujimi strokovnjaki s področja.
Povzetek dogodka in foto utrinki >>

__________________________________________________________
POGLED NAPREJ
Mednarodno izobraževalna jesen za slovenske filmarje
MEDIA Desk Slovenija intenzivno spodbuja slovenske profesionalce s področja filma k udeležbi
na različnih evropskih usposabljanjih s podporo Programa MEDIA.
Jesen bo za številne slovenske filmarje filmsko izobraževalna: uspešna uvrstitev na osem
evropskih programov usposabljanja s podporo Programa MEDIA bo dvanajstim slovenskim
filmarjem omogočila konstruktivno nabiranje koristnih izkušenj za nadaljnji razvoj filmskih
projektov ter razširjanje mreže kontaktov.
Pregled dogodkov in slovenski udeleženci>>

__________________________________________________________
USTVARJALNA EVROPA 2014 - 2020
Odbor za kulturo in izobraževanje EP o Ustvarjalni Evropi 2014 - 2020
Včeraj, 8. oktobra 2012, je bilo v Evropskem parlamentu obravnavano poročilo italijanske
poročevalke Evropskega parlamenta o programu Ustvarjalna Evropa, ki je v prejšnji teden
objavljenem poročilu podala 197 amandmajev na trenutno besedilo predloga Evropske
komisije.
Več informacij>>

__________________________________________________________
PRISPEVAJTE: RAZVOJNA STRATEGIJA SLOVENIJE 2020–2014
Sodelovanje javnosti pri pripravi razvojne strategije Slovenije 2014-2020
Slovenija je v fazi priprave novih strateških in izvedbenih dokumentov za obdobje
2014–2020, ki bodo postavili prioritete in smeri razvoja.
Do konca oktobra poteka javna razprava in vsi, ki želite vplivati na prihodnji
razvoj Slovenije, prek spletnega vprašalnika lahko posredujete svoje predloge.
Več informacij>>

__________________________________________________________
EUROPA CINEMAS
Konferenca združenja Europa Cinemas
Europa Cinemas, MEDIA podprto združenje prikazovalcev kakovostnih evropskih filmov, bo na 17.
redni konferenci mreže, ki bo potekala med 22. in 25. novembrom v Parizu, praznovalo svojo 20.
obletnico.
Več informacij>>

__________________________________________________________
POMEMBNO OBVESTILO
Za obiskovalce pisarne MEDIA Deska Slovenija: domofon
Od 22. septembra 2012 v stavbi Miklošičeva 38, kjer ima svojo pisarno MEDIA Desk Slovenija,

ni več stalne prisotnosti varnostnika v avli in je posledično treba za dostop do pisarne uporabiti
domofon.
Zato prijazno prosimo za obvezno vnaprejšnje usklajevanje ur sestankov (še posebej izven
uradnih ur) s predstavnico MEDIA Deska, predvsem v primeru svetovanj za MEDIA razpise
pred roki oddaj!
Več informacij >>

Več MEDIA novic >>
Spletni naslov Programa MEDIA >>
MEDIA Desk Slovenija na Facebooku>>
__________________________________________________________
MEDIA DELAVNICE ZA USPOSABLJANJE IN PUBLIKACIJE
(za podroben pregled in roke vseh MEDIA podprtih izobraževanj in drugih možnosti
ter uporabne publikacije glej tukaj>>)
Opozorila na roke za prijavo na delavnice se redno osvežujejo na spletni strani MEDIA Deska
Slovenija med novicami.
Zakonski in finančni vidiki evropskih koprodukcij
Delavnica Zakonski in finančni vidiki evropskih koprodukcij v organizaciji berlinskega Inštituta Erich
Pommer (Berlin, 24. - 28. oktober 2012) sprejema prijave. Na voljo so štipendije.
Cartoon Finance sprejema prijave
Cartoon Finance je MEDIA podprti dogodek za strokovnjake iz področja animacije. Letos bo potekal
med 12. in 14. novembrom v Dublinu na Irskem, rok za prijave pa je 25. oktober 2012.
Power to the Pixel cross media forum vabi k udeležbi
Odprte so prijave udeležbe na transmedijski filmski forum Power to the Pixel (16. - 19. oktober
2012) v okviru mednarodnega filmskega festivala v Londonu.
EURODOC sprejema prijave za ciklus 2013
EURODOC je uveljavljeno MEDIA izobraževanje za razvoj dokumentarnih projektov. Odprte so
prijave za novi enoletni ciklus delavnic, potekale bodo marca, junija in spetembra 2013. Rok za
prijave projektov: 22. oktober 2012.
Script&Pitch in Writer’s Room odprla prijave
Dve MEDIA podprti usposabljanji Script&Pitch – namenjeno razvoju scenarijev celovečernih
igranih filmov –in Writer’s Room – fokusirano na timski razvoj transmedijskih projektov - sta
odprla prijave. Roka za prijave: 31. oktober in 10. december.
Production Value 2013 sprejema prijave
PRODUCTION VALUE 2013 delavnica o načrtovanju časovnice in proračuna bo potekala med 12. in
20. januarjem 2013 v Švici. Rok za prijave: 15. november 2012. Na voljo so štiri štipendije!
Digitalne strategije - financiranje, marketing in distribucija
Med 21. in 25. novembrom bo na Dunaju (Avstrija) potekala MEDIA delavnica "Digitalne strategije
- financiranje, marketing in distribucija 2.0" priznanega nemškega Inštituta Erich Pommer. Prijave
so odprte. Na voljo so štipendije.

Documentary Campus Masterschool 2013
Documentary Campus je evropsko MEDIA podprto izobraževanje za razvoj dokumentarnih
projektov, ki svojim udeležencem ponuja odlično priložnost vstopa na mednarodni trg
dokumentarnih filmov. Rok za prijave: 10. december 2012.
Script Factory
Če se morate kot distributer ali prodajni agent ukvarjati z branjem scenarijev, Script Factory
organizira brezplačne delavnice.
DOKweb in Reelisor portala vabita dokumentariste iz regije
Dokumentaristom iz Evrope sta na voljo dve obsežni bazi podatkov o filmih, profesionalcih in
dogodkih: baze podatkov, novice in več informacij o dogajanju in trendih v evropski
dokumentaristiki ponuja portal www.reelisor.com, medtem ko na www.DOKweb.net portal,
namenjen dokumentaristom iz Vzhodne Evrope (več>>), lahko tudi sami pošljete podatke o svojem
filmu, sebi ali dokumentarnih dogodkih.
__________________________________________________________
DRUGI POMEMBNI DATUMI
(koprodukcijska srečanja, festivali, izobraževanja ipd.)
IDFA - dokumentaristični forum
Na mednarodnem festivalu dokumentarnih filmov v Amsterdamu tudi letos poteka prestižni
dokumentaristični FORUM (19. - 21. november 2012), ki je namenjen iskanju mednarodnih
financerjev in koproducentov za perspektivne dokumentarne filme v razvoju. Rok za akreditiranje:
10. oktober 2012.
Berlinale Co-production Market odprl prijave
10. koprodukcijska tržnica Berlinale Co-Production Market, ki bo med 10. in 12. februarjem 2013
potekala v sklopu 63. MFF v Berlinu (7.-17. februar 2013), sprejema prijave projektov izkušenih
producentov do 24. oktobra 2012.
Festival neodvisnega filma Slovenije sprejema prijave
4. festival neodvisnega filma Slovenije sprejema prijave del.
Rok oddaje (štampiljka pošte) je 24. oktober 2012.

Koprodukcijski dogodek When East Meets West sprejema prijave
WHEN EAST MEETS WEST (21.-23. januar 2013, Trst, Italija) je koprodukcijsko srečanje
vzhodnoevropskih držav in Italije ter ene produkcijsko močne zahodne države - v 2013 bodo to
nemško govoreče države (Avstrija, Nemčija in Švica). Rok prijav je 10. november.
Veleposlaništvo Španije - razpis za sofinanciranje kulturnih projektov
Veleposlaništvo Španije v RS sprejema prijave za sofinanciranje ali institucionalno pomoč pri
izvedbi kulturnih projektov za leto 2013. Rok za prijave: 15. november 2012.
Umetniške rezidence za (avdio)vizualne umetnike
Med aprilom in septembrom 2013 Evropska mreža Media Art s podporo evropskega programa
Kultura 2007 organizira umetniške rezidence za ustvarjalce na področju digitalnih medijev, filma,
zvoka in videa v Mehiki (rok za prijave: 15. november), Angliji, Nemčiji, Franciji in na
Nizozemskem.
Eye on Films promovira debitantske filme
Eye on Films je MEDIA Mundus podprta pobuda za promocijo in kroženje debitantskih

celovečernih filmov. Debitantske celovečerce z urejenimi pravicami, ki še niso bili prikazovani izven
matične države, lahko sedaj prijavljate, prijave so odprte.
__________________________________________________________
KOLEDAR ODPRTIH ROKOV PROGRAMA MEDIA
--------------------------------------------------------------------------------------

PODPORA AVDIOVIZUALNIM FESTIVALOM - EACEA 29/2012
Roka prijav:
16. november 2012
(za festivale, ki potekajo med 1. majem in 31. oktobrom 2013)
30. april 2013
(za festivale, ki potekajo med 1. novembrom 2013 in 30. aprilom 2014)
Več informacij in razpisna dokumentacija:
Promocija/Festivali // Podpora avdiovizualnim festivalom >>.

PODPORA SELEKTIVNI DISTRIBUCIJI - EACEA 21/2012
Roki prijav:
30. november 2012
1. april 2013
1. julij 2013
Več informacij in razpisna dokumentacija:
Distribucija // Podpora selektivni distribuciji >>
POZOR: obvezna je spletna prijava!

PRODAJNI AGENTI – EACEA 08/2012
Rok za ponovno prijavo: 1 marec 2014
Več informacij in razpisna dokumentacija: na
Spletna stran programa MEDIA // Prodajni agenti >>

PODPORA ZA TELEVZIJSKO ODDAJANJE - EACEA 33/2012
Roka prijav:
10. december 2012
3. junij 2013
Več informacij in razpisna dokumentacija:
Razvoj projektov // Podpora TV oddajanju>>.

RAZVOJ SAMOSTOJNIH PROJEKTOV - EACEA 31/2012
RAZVOJ SKUPIN PROJEKTOV (1. in 2. stopnja) - EACEA 31/2012
RAZVOJ INTERAKTIVNIH PROJEKTOV - EACEA 32/2012
Roka prijav:
23. november 2012
12. april 2013
Več informacij in razpisna dokumentacija:
Producer's Support // Project development >>
Podpora za razvoj samostojnih projektov>>
Podpora za razvoj skupin projektov>>
Podpora za razvoj interaktivnih projektov>>

-------------------------------------------------------------------------------------MEDIA ZBIRA STROKOVNJAKE ZA OCENJEVANJE PROJEKTOV
MEDIA vzpostavlja seznam strokovnjakov za ocenjevanje projektov, ki bo veljal
do konca MEDIA 2007 programa leta 2013.
Agencija sprejema IZKLJUČNO ELEKTRONSKE PRIJAVE prek spletne strani Agencije >>.
-------------------------------------------------------------------------------------(c) MEDIA Desk Slovenia, Miklošičeva 38, SI-1000 Ljubljana, tel. (01) 23 43 216,
mediadesk.slo@film-center.si, www.mediadeskslovenia.eu,
Prijava / Odjava
MEDIA desk Slovenija sofinancira
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije

